PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
direktoriaus 2018 m. kovo 21d. įsakymu Nr. V- 80
ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslai ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Įvykdymo Atsakingi už pramonės
terminas
įvykdymą
I-IV ketv. Administracinių bylų
nagrinėjimo skyrius
Administravimo ir teisės
skyrius

1.
(IX-7)

Reguliariai analizuoti teismų praktiką taikant
Skaidrumo ir kokybės didinimas
įstatymus ir kitus teisės aktus ir pareikalauti, kad:
teismų suformuotos nuostatos būtų taikomos priimant
sprendimus dėl administracinių poveikio priemonių
taikymo.

Atlikta analizė leidžia nustatyti priežastis
ir atskleidžia pareigūnų veiklos ir teisės
aktų trūkumus.

2.
(IX-7)

Pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės aktų
tobulinimo.

Skaidrumo ir kokybės didinimas

Užtikrinti, kad praktikoje vienodai būtų
taikomos teisės normos, kurios kartais
suprantamos dviprasmiškai ir dėl kurių
taikymo yra pasisakę teismai.

I-IV ketv.

Šiaulių RAAD padaliniai

3.
(IX-8)

Vykdant ūkinės veiklos objektų kontrolę, taikyti
rotacijos principą Šiaulių RAAD agentūrose.

Skaidrumo ir kokybės didinimas.

Efektyvesnė ūkinės veiklos objektų
kontrolė.

I-IV ketv.

5.
(IX-13)

Vykdyti ūkio subjektų anoniminę apklausą apie
regione vykdomą aplinkosauginę kontrolę, rizikas,
grėsmes Šiaulių RAAD teritorijoje.

1. Departamento veiklos tobulinimas
atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę
apie departamento teikiamų paslaugų ir
aptarnavimo kokybę.
2. Nustatyti, ar ūkio subjektai susiduria
su korupcijos apraiškomis bendraudami
su departamento darbuotojais.

1. Veiklos skaidrumas, galimos
korupcijos apraiškų prevencija.
2. Atsakomybės didinimas, tarnybinės
veiklos kokybės gerinimas.

I-IV ketv

Kontrolės organizavimo
skyrius
Šiaulių RAAD agentūros
Kontrolės organizavimo
skyrius

6
(IX-14)

Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
kontroliuojamoje, pavojingų atliekų tvarkymo srityje.

Sumažinti didelės korupcijos
pasireiškimo tikimybę pavojingų
atliekų tvarkymo srityje.

Sumažinta didelės korupcijos
pasireiškimo tikimybė pavojingų atliekų
tvarkymo srityje.

III ketv.

Administravimo ir teisės
skyrius

Padėti vadovybei įgyvendinti
korupcijos prevencijos tikslus.

Sąmoningumo ugdymas, nepakantumo
korupcijai formavimas.

I-IV ketv.

Administravimo ir teisės
skyriaus vedėjas,
vyriausiasis specialistas,
atsakingas už personalo
tvarkymą

7.
Organizuoti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
(VIII - 10) departamento ir jo padalinių darbuotojams seminarą
antikorupcinio švietimo tema.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

8.

Skiriant asmenis į departamento padalinių vadovų ar
aukštesnio rango vadovų pareigas konkurso bei
atestavimo tvarka, arba iškilus kitokiam būtinumui,
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nustatyta
tvarka, organizuoti informacijos iš STT gavimą dėl
asmens nepriekaištingos reputacijos. Duomenis apie
tokios informacijos gavimą už einamuosius metus
pateikti Administravimo ir teisės skyriaus vedėjui.

Tikslai ir uždaviniai
Departamento veiklos skaidrumo ir
kokybės gerinimas organizuojant
padalinių ir pareigūnų darbą, vykdant
aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės funkcijas.

Laukiami rezultatai
Tik nepriekaištingos reputacijos
vadovaujančių darbuotojų priėmimas
(paaukštinimas), korupcijos prevenciją
reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų vykdymas.

_____________________________

Įvykdymo Atsakingi už pramonės
terminas
įvykdymą
I-IV ketv. Administravimo ir teisės
skyriaus vyriausiasis
specialistas, atsakingas už
personalo tvarkymą

